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Arl. 5. § 1. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli 
zwolniony popełnił w okresie p.róby 'nowe przestępstwo 

:ZA ych sam.ychpobudek lub tego satpego rodzaju, co" po
przednie, a wymierzono mu za nie prawómocnie karę \co naj
mniej 6 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia jej wykonania. 

§ 2. Sąd może odwołuć warunkowe zwolnienie, jeżp.li w 
okresie próby zwolniony narusza zasady współżycia spo
łecznego, w szczególności popełni nowe przestępstwo, choćby 
inne niż wymienione w § 1, albo jeśli nie wykonuje obo
wiązku nałożonego na niego w myśl art. 4. 

Art. 6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie 
zalicza się na poczet odbycia kary okresu spędzonego na 
wolności. 

Art. 7. Karę pozbawienia wólności uważa się za odbytą, 
jeżeli odwołanie warunkowego zwolnienia nieriastąpilo w 
ciągu 6 miesięcy po upływie okresu próby. 

Art. 8. § 1. O warunkowym zwolnieniu orzeka na po
siedzeniu niejawnym sąd wojewódzki, w którego okręgu ska
zany odbywa karę. Na tym posiedzeniu sąd ' może wysłuchać 

skazanego oraz przedstawiciela administracji więzienia. 

§ 2. W tym samym trybie sąd może orzec o oddaniu 
warunkowo zwolnionego pod nadzór oraz o nałożeniu na 
niego obowiązków przewidzianych wart. 4 bądź w posta
nowienfu o warunkowym zwolnieniu, bądź w odrębnym po
stanowieniu wydanym w okresie próby. 

§ 3. Sąd przeka na wniosek skazanego, jego obrońcy, 
administracji więzi~nia, · · prokuratora lub z urzędu. 

Art. 9. Wniosek skazanego luh jego obrońcy o warun
kowe zwolnienie, złożony przed upływem okres'u trzech mie
sIęcy od wydania przez sąd postanowienia o odmowie udzie
lenia warunkowego zwolnienia, prezes sądu może pozosta
wić bez biegu aż do upły~u tego okresu. 

Art. 10. § 1. O odwolaniu warunkowego zwolnienia 
orzeka na posiedzeniu ' niejawnym sąd, klóty udzielN zwol
nienia. po wyshichanhl VI miarę możności warunkowo zwol
,uionego; W posiedzeniu niejawnym ma prawo brać udział 

również obrońca. 

§ 2. Sąd orzeka na wniosek osoby lub instytucji wyzna
czonej do sprawowania nadzoru nad warunkowo zwolnio-, 
nym na wniosek prokuratora lub z urzf;du. 

§ 3. Na postanowienie służy zażalenie prokuratorowi 
warunkowo zwolnionemu. ' 

Art. 11. W razie odwołania warunkowego zwolnienia, 
nie można ponownie warunkowo zwolnić skazanego od od~ 

bycia reszty kary pozbawienia wolności, której odwołanie 

dotyczyło. 

-Art. 12. W stosunku do osob skazanych przez sądy woj
skowe właściwym do orzekania jest sąd wojskowy, w któ
rego okręgu skazany odbywa karę. 

Art. , 13 .. ' § ' 1. Tr~'~i moc ustawa '~ dńia 31 paźąiiernika 
1951 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu osób 
odbywających karę pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 58, 
'poz. 399). 

§ 2. Skazany, który do dnia wejścia w życie niniejszej -
ustawy wyróżnił się szczególnie sumienną i wydajną pracą,. 

będzie warunkowo zwolniony najpóźniej, gdy pozostanie mu ' 
do odbycia częśckary równa okresowi, w którym przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wyróżnił się szcze
gólnie sumienną i wydajną pracą. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w źycie z dniem , ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 29 maja 1957 r. 

o zmlame dękretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym. 

Art. 1. W dekrecie z dnia 5 sierpnia 1949 r . o państwo
wymarbitrażu gospodarczym (Dz. U, z 1949 r. Nr '46, poz. 
340, z 1951 r. Nr 31, poz. 239, z 1954 r. Nr 25, poz. 93 
l z 1956 r. Nr54,poz. 246} wprowadza ' się następujące 

. y 

zmiany: 

l) art. 20 otrzymuje ł>rzmienie: 
"Art. 20. 1. Ogólne wytyczne orzecznictwa arbitrażowe
go ustala kolegium arbitrażu Głównej Komisji Arbitra
żowej na wniosek Ministra Finansów, Prokuratora Ge
neralnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub Pre
zesa Głównej Komisji Arbitniżowej. 

,2. Kolegium arbitrażu tworzą: Prezes i wiceprezesi 
Głównej Komisji Arbitrażowej oraz 12 członków,powo
łnnych przez Ministra Finansów na wniosek Prezesa 
Głównej K()misjiArbitra~owej ' spośród osób posiadają- . 

.. cych praktyczną z,najomość orzec1;nictwa ą.rbitrażowego 
i J:>0trzeb uspołecznionego. obrotu. 

3. Kolegium arbitrażU: "podejmuje uchwały w skła
dzie Prezesa lub wiceprezesa Głównej Komisji Arbitra
żowej jako przewodniczącego i co najmniej 6 członków 

kolegium. Uchwały zapadają zwykłą większoscią gło- ·· 
sów, aw razie· róWnOści głosów decydlijegłosprzewod- -
niczącego. A . , , 

4. Kolegium arbitraż li ustala wytyczne po zasięg- ": 
nięciu opinii zainteresowanych resortów i organizacji 
gospodarczych." ; 

2) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 31. 1. Od orzeczeń Głównej Komisji Arbitrażowej 
oraz resortowych komisji arbitrażowych , może być zało

żona rewizja nadzwyczajna. Podstawą do rewizji mogą 
być wyłącznie zarzuty istotnego naruszenia prawa. 

~2. Do wniesienia nadzwyczajnej rewizji tiprawlJienl 
, są Generalny Prokurator Polskiej Rzeczypospolitej Lu- ,' 
dowej, Prezes Główr_ej Komisji Arbitrażowej oraz wła
ściwi dla stron ministrowie, a w przypadku, 'gdy stro
nami w sporze są spółdziellnie, ' również - zarządy właści
wych dla nich naczelnych organizacji spółdzielczych;'" . 

3. ReWizję nadzwyczajną składa się do Głównej ,Ko
misji Arbitrażowej na piśmie w terminie zawitym trze~h , 
miesięcy od dnia doręczenia ' stronom odpisu orzeczenia. 
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4. Nadzwyczajną reWiZję rozpoznaje Główna Komi

sją Arbitrażowa w zespole orzekającym, zlożcJllym 

z 5 czlonków, poc! przewodnjctwel1~ Prezesa lub wyzna
czonego przez niqjo wiceprezesa K0111i.sji. 

5. Prezes Gl6wnej Komisji Arbitrażowej może wstrzy
mać -wykonanie orzeczenia, ila które została wniesiona 
nadzwyczajna rewizja .... 

Art. 2. Minister. Finansów ogłod w drodze ob",rieszcze
nia jednolity tekst dekretu z .dnia 5 sierpnia 1949 1". O pań-

stwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. Nr 46, poz. 340) 
z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy 
oraz z przepisów prawnych wydanych przed dniem ogłosze~ 
nia jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji 
artykułów, ustępów i punktów. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
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USTAWA 

l . dnia 29 maja 1951 r. 

o zmianie dekretu z dnia 25 paździemika 1948 · r. o reformie bankowej. 

Art. L W dekrecie z dnia 25 paź_dz iernika 1948 r. o re
fonnie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279) wprowa

-' -dza sięnastf;pujące zmi.any: -

. 1) wart. l pkt :l otrz'lmuje brzmienie: 
.. ,3) spółd:delnie Oszcz!;dnościowo-pożyczkowe (rolnicze 
i miejskiej"; . 

, - 2) wart. 2 skreśla się Wyrazy "igm:.inne kasyspółdzielcze"~ 

, 3) po art. 18 podtytuł ,,:r' otrzymuje brzmienie: 
,,3. Spółdzielnie o';'lczędnośc:owo-po'Życzkowe" ~ 

·.(}flit.19 otr~yDluje brzmi,enie: 

. "Art. Hl. 1. Rolnicze spółdzi elnie oszczędnóściowo-po

życzkowe pOwoIane są do finansowej obsługi: 

1 )indywidt1dlnie gospodarujących rolnikó\v, 

2) cz]onków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 

aJ gospodarki chłopskiej we wszelkich jej formach, 

4) rzcmiosta, .drobnE'j wytwót'czości i usług na wsi, 
5) pozostałej h:dnosciwiejskiej, 

'w zakresie ustalonym przez tvlinistra Finansów w poro
~umieniu z Ccntwlnym ZwiązkiemSp6id:1.ielczym. 

2. I\'liejskie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczko

we po\\'o.1 <1ne są do finansow ej obsługi ludności mieJslI iej 
w zakresie IJ s iillony m przez l',rf inislra Finansów w poro
zumieniu z Centralnym Zwi ązkienl Spółdz i elczym. 

3. \;V miJs.l ac h i osiedJa,h, w klórych nie zostały 

2orqanizo\\ ,me miejskie spóldziein ie o Slczędnościowo-po
życzkowe . obsługę finansO'.v ą ludności miejskiej w za
kresie rolnictwd, rz emiosła, drobnej wytwórczości i llsłuq 

wykonywa(: mog ą rolnicze spóldzleinie oszczędnościowo
pożyczkowe. 

4. Spóldz;p! n ie oszczędnośc iowo-pożyczkowe mOGą 

kCHzyslać z kredytów w ramach pallstwowego planu kre-

dyto\vego w bankach ; wskazanych przez Ministra Finan". 
sów. Banki te uprawnione są do kontroli działalnosci po
i ,yczkoTNej spółdzielni oszczędnosciowo-pożyczko,"vycn 

w · zakresie udzielonych im kredytów . 

5. Wysokość odsetek i prowizji od operacji - czyn'i 
nych i biernych spółdzielni oszci:ędnosciowo-pożycz1w" 

wych określa Minister Finansów w drodze zarządz, .. nia 
-wydanego w porozumieniu z Centralnym Związkiem 
Spółdzielczym."; 

.5) art. 20 i 21 skreśla się; 

6) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 22. Przepisy art. 13 ust. 1- 3 stosuje się odpo'i 
wiednio do spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.",. 

_ 7) W art. 23 wyrazy "gminnych kas spółdzielczych" zastę-. 
puje się wyrazami "spółdzielni oszczędnościowo-pożycz .. 
kowych"; . 

8) po art. '24 dodaje się art. 24a w brzmieniu: 
"Art. 24a. Przepisy art. 24 ust. 1 f 4, 5 stosuje się odpo". 
wiednio do wkładów oszczędnościowych w spóldzielhiacn 
Oszcz(>,dnośc;owo-pożyczkowych _"; -

9) w rozdziale IV skreśla się podtytuł: ,,3.PrzepiSiJi" o sl-ół
d zielni ach kredytowych" oraz art. 35. 

Art. 2. Traci moc art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1949r~ 
o zmianie usLclwy z dnia 29 pa ździernika 1920 r. o· spółdziel
niach oraz ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o , Centralnym 
ZWif!zku Spólclzi.e1czym i centralach spółdzielni (Dz. U. Nr 65i 
poz. , 524). 

Art. 3. U$tawa wchodzi w życIe z dniem ogłoszen·ja. 

Przeworlnicz<:]cy Rady Państwa: A Zawadzf.d 
Sekretarz Rudy Państwcl: J. Horodecld 
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USTAWA 

z dnia 29 maja 1957 r. 

o ,. ureguJow.miu spraw własnuści niektórych - nieruchoDlośei uiel'Olniczych na 'Ziemiaeh Odzyskanych i fta terenach 
b. W. M. Gdailska. 

Art. 1. 1. Ilekroć w .!lstawie jest mowa o nierllchomo-
ośc i ach bez bll~:szeq() ok reśleniiJ, rwle'ży _ przez to rozumieć po
łożone na Ziemiach Odzyska~1y_(}1 luh na terenie b. W.M. 
Gclmiska, a nie stanowiące czp,ści ,sklad.owej qQSpOdaIstwu 
rolnego w rozumieniu przepisów D podatku gruntowym: 

1) elomy jPdnorodzinne oraz . dwurodzinne wraz z zahudo~ 
waniami gospodarczymi, gruntami, na któr-ychdomy te 
zostały połmdowane,i należącymi do tych domów po
dwórzami, ogrodami lub sadami, 


